GAVI Alliance
A vacinação é historicamente um dos investimentos de saúde mais eficaz, bem-sucedido
e de maior custo-benefício. Crianças vacinadas
têm maior habilidade cognitiva, frequentam
mais a escola e crescem para ter uma vida
adulta saudável e produtiva. Mesmo em frente
de provas tão contundentes, 23 milhões de
crianças, principalmente nos países em desenvolvimento, ainda não são vacinadas contra
doenças que são comuns mas implicam em
risco de vida. Assim, uma criança morre a cada
20 segundos de uma doença que poderia ser
prevenida com vacina.
A GAVI Alliance é uma parceria públicoprivada única de saúde global comprometida em salvar a vida de crianças e proteger
a saúde das populações ao melhorar o acesso
à vacinação nos países em desenvolvimento.

Mais de cinco milhões de vidas foram salvas
na primeira década de existência da GAVI.
A Aliança espera vacinar 250 milhões de crianças
até 2015 e salvar mais quatro milhões de vidas.
Quem faz parte da GAVI ?
A GAVI Alliance aproxima os países em desenvolvimento dos governos doadores, o Organização Mundial da Saúde, o UNICEF, o Banco
Mundial, a sociedade civil, os fabricantes de
vacinas tanto em países industrializados como
em países em desenvolvimento, os órgãos
técnicos e de pesquisa, a Fundação Bill e
Melinda Gates, a Fundação “La Caixa” e outros
filantropos particulares. Juntos, os participantes da GAVI Alliance têm condições de atingir
objetivos que não poderiam ser alcançados
por uma organização por si só.

O que a GAVI faz ?
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Fonte: estimativas e projeções
feitas pelo Departamento
de Imunização, Vacinas e Produtos
Biológicos da OMS com base
nos últimos dados e modelos
disponíveis em novembro 2010.

Aumenta a cobertura vacinal e melhora
os sistemas de saúde
A GAVI financia programas de vacinação em
países em desenvolvimento, onde vivem 85 %
das crianças não vacinadas no mundo. A
Aliança também apoia o fortalecimento dos
sistemas de saúde locais e organizações da
sociedade civil para assegurar a eficiência da
vacinação e dos serviços de saúde. Ao todo,
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Salvar a vida de crianças e proteger a saúde das populações ao
melhorar o acesso à vacinação nos países em desenvolvimento
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US $ 5,9 bilhões foram aprovados para proSource: WHO 2010
gramas nos países entre 2000 e 2015.
O financiamento é dirigido a vacinas novas e
subutilizadas para lactentes, como a vacina
pentavalente (contra difteria, tétano, coqueluche,
hepatite B e Haemophilus influenza do tipo b,
conhecida como Hib), e campanhas de vacinação
para meningite A, tétano materno e neonatal,
febre amarela e sarampo. Vacinas novas contra
doença pneumocócica e rotavírus (causador de
diarreia) estão sendo agora introduzidas nos
países em desenvolvimento e vão salvar a vida
de milhões de crianças.
A GAVI também apoiará em breve a introdução
de vacinas novas contra o papilomavírus humano
(HPV, causador de câncer do colo do útero),
encefalite japonesa, rubéola e febre tifoide.

Como funciona a GAVI?
Estruturada no compromisso dos países
Os países qualificados ao apoio da GAVI tomam a
iniciativa. Eles determinam quais são suas necessidades de vacinação, solicitam financiamento e
supervisionam a implantação dos programas de
vacinação. Pela política de cofinanciamento da
GAVI, os países beneficiários contribuem com o
custeio das vacinas. Assim, são fortalecidas a participação nacional e a sustentabilidade a longo
prazo dos programas de vacinação. A demanda
crescente por vacinas financiadas pela GAVI e a
disposição em cofinanciá-las demonstra o firme
compromisso dos países com a melhoria da saúde
das suas populações.
«A GAVI é de forma

bem simples uma
ótima organização.
Foi instituída por
gente que queria
ajudar de uma
maneira diferente e,
na minha opinião,
é exatamente isso o
que se conseguiu.»

David Cameron,
primeiro-ministro britânico

Liderança em financiamento inovador
A GAVI é pioneira no desenvolvimento de mecanismos inovadores para financiar programas de
saúde. O Mecanismo de Financiamento Internacional para Imunização ( IFFIm ) foi criado para
acelerar a disponibilidade e garantir recursos
para vacinação. O IFFIm capta financiamento
ao emitir títulos de crédito nos mercados de
capitais, com o compromisso de longo prazo
dos governos como garantia e para reembolso
dos juros. Desde o seu lançamento em 2006, o
IFFIm já captou mais de US$ 3 bilhões ao servir-se
dos mercados de capitais, o que vem possibilitando disponibilizar duas vezes mais recursos aos
programas de vacinação da GAVI. Os financiadores do IFFIm são a África do Sul, a Austrália, a
Espanha, a França, a Holanda, a Itália, a Noruega,
o Reino Unido, a Suécia, e agora o Brasil.
www.iffim.org

Causas de mortalidade de menores de cinco anos em países de baixa renda
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Desenvolve soluções de mercado
O compromisso prévio de mercado (Advance
Market Commitment, AMC) da GAVI é uma
forma de financiamento da saúde pública criada
com o intuito de estimular o desenvolvimento
final e a produção de vacinas a preços acessíveis
segundo as necessidades dos países em desenvolvimento. Os doadores comprometem-se a financiar o desenvolvimento de vacinas para garantir
seus preços. Estes compromissos financeiros
incentivam os fabricantes a desenvolver as
vacinas de maior necessidade ou sua capacidade
de produção. Em contrapartida, estas empresas
assinam um compromisso com vínculo legal de
fornecer as vacinas a um preço acessível aos
países em desenvolvimento a longo prazo.
Em dezembro de 2010, crianças de países em
desenvolvimento puderam receber as primeiras
vacinas antipneumocócicas. Dezenove países
devem introduzir as vacinas que salvam vidas ao
longo de 2011 e 2012, e um número crescente de
países estão pedindo financiamento. O AMC foi
lançado com um compromisso de US$ 1,5 bilhão
dos doadores e a GAVI se comprometeu com um
adicional de US$ 1,3 bilhão para a iniciativa.
www.vaccineamc.org
Melhora o mercado de vacinas
A capacidade da GAVI de assegurar o financiamento garantido de longo prazo e a demanda
imediata de vacinas têm produzido uma acomodação positiva nos mercados. Os fabricantes, inclusive nos mercados emergentes, têm
demonstrado maior empenho em fornecer
vacinas que servem bem aos países em desenvolvimento e em reduzir os preços das vacinas.
É área prioritária do trabalho da GAVI continuar
a formar dos mercados e a investir na redução
dos preços.
Oportunidade de salvar milhões de vidas a mais
A vacinação é peça fundamental para reduzir
a mortalidade infantil e cumprir a Meta de
Desenvolvimento do Milênio 4 e a Estratégia
Global para a Saúde da Mulher e da Criança
das Nações Unidas. O apoio da GAVI já tem produzido grande repercussão e há novas oportunidades para prevenir mais doenças. Respaldada
por seus doadores, a GAVI espera assegurar
os recursos aos países para vacinar 250 milhões
de crianças até 2015 e salvar quatro milhões
de vidas.
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